
 

Spurvelundskolen 
Spurvelundsvej 16 - 5270 Odense N 

Tlf. 63 75 27 00      

spurvelundskolen.buf@odense.dk 

EAN: 5798006606832     

 

Skolebestyrelsesmøde 
 
Dato:   mandag den 1. oktober 2018 kl. 17:00-20:00 
 
Sted: Spurvelundskolen - personalerummet 
 

  
Indkaldte deltagere: Aino Elmegaard Larsen (AEL), Anders Møller (AMØ), Bjarne Pedersen 

(BPE), Hanne Munk Milvertz (HMM), Ida Solgaard Levinsen (ISL), 
Jeanette Nielsen (JNI), Mads Seneca Iversholt (MSI),  
 
(CF) Camilla Farlot, (VH) Vagn Henriksen, Anne Kirstine Kajberg Riis 
(SR), Stefan Helming Kelstrup (SK) 

  
 
Suppleanter: Micky Lindharth (MLI) og Rikke Bisgaard (RBI)   
 
Fraværende: MLI, SR 
Ordstyrer: Stefan 
Udarbejdet af: Stefan og Mads  
Referent: SK 
 
(O) = Orientering – (D) = Drøftelse – (B) = Beslutning 
  

Dagsordens 
nr. 

Dagsorden Referat 

683 
Godkendelse af referat Godkendt 

684 
Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

685 

Budget 2019 (O) 
- Status 
- Høringssvar? 

 

13. november kommer der høringsmateriale 
ud. Derfor flyttes mødet den 20. november til 
d. 14. onsdag november. 
Mødet i januar skubbes til tirsdag. 
 

686 

Tilbagemelding fra 
fællesmødet med UngOdense 
om klubtilbud på 
Spurvelundskolen (O) 
 

 
 

Der er lavet et fælles oplæg mellem Lumby og 
Spurvelund til sagsfremstilling i BUU i 
forbindelse med samarbejdet mellem 
UngOdense og de lokale klubber. 
Der peges på en kombi model, med delvis 
brugerbetaling. og inkludering af 4. klassen.  
Der forventes et svar retur i starten af november 
måned. 

687 

Årshjul (D) (B) 
 

- Hvad vil bestyrelsen 
gerne arbejde med i de 
næste to år? 
 

 
- Pædagogisk profil og forældrehåndbog.  
- Under pædagogisk profil, kunne man 

også kigge på f.eks. skal der være mere 
musik, idræt eller programmering.  

 



Eksempelvis hvad kunne 
være interessant ud over 
”skal” opgaverne? 
 
På sidste møde var der 
enighed om at det er 
vigtigt, at vi som 
skolebestyrelse får lavet 
en strategi for et par 
udvalgte områder, som vi 
gerne vil være med til at 
løfte skolen på. 
Bl.a. blev følgende 
nævnt: 

 
”Kommunikationen med andre 
forældre på skolen og 
synligheden af skolebestyrelsen” 

 

 
- Principper løbende evaluering 
- Budgettal generelt – hvad har været 

trenden.  

688 

Fejring af ”medarbejdernes 
dag” på Spurvelundskolen (B) 
 

- Vi har den gode 
tradition, at 
skolebestyrelsen 
arrangerer lidt 
morgenmad for 
medarbejderne, dagen 
før efterårsferien.  
Skolen afholder 
naturligvis udgifterne, 
men vi har brug for lidt 
hænder til at hjælpe 
med alt det praktiske. 

 
 
Det hele skal stå klart kl. 07:15 
 
Jeanette og Hanne og evt. Mads, komemr og 
hjælper med borddækning m.m. 
 
Vi mødes 06:45.  
 
Skolen handler.  

689 

Skoleårets opstart 
- Hvordan er vi kommet i 

gang med skoleåret? 
 

God opstart 
Skolerejsen i 6. klasse er en succes. Både 
lokationen og tidspunktet på året er velvalgt. 

0. årgang – er kommet godt i gang. 
Overordnet er vi godt i gang med 
skoleåret.  

3. årgangs hyttetur m. overnatning gik også 
godt, og tidspunktet for turen virkede også 
fordelagtigt. 

Det samme gælder SFO.  

690 

Nyt fra skolen (O) 

• Økonomi  
 

• Nyt om personale 
 

 Økonomien ser fortsat fornuftig ud. Vi har et 
stramt budget, og vi forventer fortsat at lave et 
lille overskud på knap 100.000kr ved. Udgangen 
af budgetåret. Pengene skal bruges som en 
økonomisk polstring i budget 2019. 
 
Vi forventer at fastansætte NL. Skolebestyrelsen 
bakker om herom. Ansættelsen sker uden 



 

Møder skoleåret 2018 - 2019 

Uge Dato Tidsrum 

40 01.10.2018 17 - 20 

opslag af stilling, da NL har været her siden 
marts, og at han besidder de kompetencer som 
skolen savner. 
 
Som udgangspunkt slår vi stillinger op, men i 
enkelte tilfælde giver det ikke mening.  
 
Bestyrelsen bakker op herom, og tilføjer den 
pointe, at det ikke må være kutyme, men altid 
skal beror på en vurdering fra stilling til stilling.  

691 
Nyt fra SFO (O) 
 

Godt med det faste onsdags indslag, når der er 
fællesmøder. 
Halloweenfesten er også planlagt. 

692 

Nyt fra elevrådet og 
rettighedsrådet 

 

Elevrådet og rettighedsrådet har lavet 
tryghedsvandring på skolen. De ønsker at gøre 
noget ved omklædningsrummene, og toiletterne 
i aulaen. 
Der kommer en plan for det fælles arbejde. 
Elevrådet vil bruge deres penge på at forbedre 
udemiljøet, med flere ostebaner, m.m. 
 
 

692 

Nyt fra klasser og udvalg (B) 
 
 
 

 

Trafikudvalg: 
 
Kontaktudvalg:  
Mads -  
 
Kontaktforældre: 
0.a og 0.b Rikke 
1.a og 1.b Anders, Jeanette 
2.a og 2.b Ida 
3.a og 3.b Bjarne, Mads 
4.a og 4.b Anders, Bjarne 
5.a og 5.b Aino - 
6.a Hanne 
 
OBS: ABOLS opdater listen i intra. 

693 

Evt. 
 

 
Motionsløb: Sk skriver ud. 
 
Skolen vil ansøge en pulje, til opførelse af en 
bålhytte i N/T haven. 
 
OBS næste møde er rykket til: 
D. 14. onsdag november. Grundet deadline 
for høringssvar vedr. budget 2019 
 



47 14.11.2018 17 – 20 

2 09.01.2019 17 – 20 

8 21.02.2019 17 – 20 

14 01.04.2019 17 – 20 

20 14.05.2019 17 – 20 

   

 
Referat godkendt af:     

     

Formand Mads Iversholt  Næstformand Aino Larsen  Forældrevalgt Bjarne Pedersen 

     

Forældrevalgt Ida Levinsen  Forældrevalgt Hanne Milvertz  Forældrevalgt Jeanette Nielsen 

     

Forældrevalgt Anders Møller  Suppleant Rikke Bisgaard  Suppleant Micky Lindharth 

   

  

Medarb.repr. Camilla Farlot  Medarb.repr. Vagn Henriksen   

   

  

Souschef Anne Kristine K. Riis  Skoleleder Stefan Kelstrup.   

 


